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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy
-----Ngày 02/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi
làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ
công tác dân vận trong thời gian qua. Cùng dự làm việc có đồng chí Nguyễn
Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An – Phó
Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo Ban Dân
vận Tỉnh ủy và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau khi
nghe lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo và ý kiến của các thành viên dự
họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:
I. Đánh giá tình hình công tác dân vận trong thời gian qua
Thời gian qua, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở ngày càng chủ động
hơn trong việc tham mưu cho cấp ủy, tiếp tục nội dung, phương thức hoạt động,
coi trọng bám sát cơ sở, chất lượng ngày càng nâng lên. Từ thực tiễn, đã xuất
hiện ngày càng nhiều hơn những điển hình, mô hình dân vận khéo, dân vận giỏi.
Thông qua công tác dân vận, phong trào thi đua hành động cách mạng
tiếp tục duy trì và không ngừng phát triển; đặc biệt, nhiều nơi đã xuất hiện
những cách làm hay, năng động, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp
phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của
nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống
chính trị trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, công tác dân vận vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém kéo dài,
đáng lưu ý là: Nhận thức về công tác dân vận của các cấp ủy, các cơ quan, đơn
vị, trong cán bộ, đảng viên chuyển biến chưa đều, vẫn còn xem công tác dân vận
là nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể. Sự chuyển biến trong hoạt động của
Mặt trận và các đoàn thể nói chung chưa đều, vẫn còn tình trạng hoạt động còn
theo lối hành chính. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở một số nơi
còn yếu về kỹ năng, phương pháp hoạt động, nhất là kỹ năng xử lý tình huống.
Tập hợp quần chúng vào các tổ chức còn thấp, quản lý chưa chặt, nội dung sinh
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hoạt không ít nơi còn đơn điệu, nghèo nàn; chất lượng đoàn viên, hội viên một
bộ phận chưa đảm bảo. Công tác xây dựng thực lực cốt cán chính trị vẫn là khâu
yếu kém kéo dài. Việc nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các
đoàn thể còn yếu. Công tác dân vận ở địa bàn dân cư và vùng đồng bào dân tộc
thiểu số còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
II. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời
gian tới
Yêu cầu chung là: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai tốt
Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về
tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong
tình hình mới.
Theo đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác dân vận; trước hết là
làm chuyển biến mạnh hơn nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác
dân vận trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục quán triệt nghị
quyết, tổng kết và nhân rộng mô hình dân vận giỏi, dân vận khéo, cả hệ thống
chính trị phải vào cuộc công tác dân vận bằng những mô hình hiệu quả, thiết thực.
Theo đó, đổi mới nội dung trước hết cần bám sát nhiệm vụ chính trị, bám
sát nhu cầu thực tiễn cuộc sống, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đẩy
mạnh phong trào thi đua. Đổi mới phương thức cần phải chuyển mạnh về cơ sở,
lấy cơ sở làm địa bàn để triển khai công tác dân vận, gắn chặt hơn nữa với công
tác tuyên giáo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Cần có sự đổi mới ngay từ trong cơ quan
dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và từng tổ chức đoàn thể bằng những
cách làm sáng tạo trong từng hoạt động cụ thể.
2- Củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân vận ở cơ sở. Tập trung sức
củng cố tổ chức Mặt trận, đoàn thể yếu kém, chú ý vùng khó khăn, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số. Tiến hành một đợt khảo sát thực trạng tình hình hoạt động công
tác dân vận ở cơ sở để từ đó đề xuất mô hình và giải pháp trong thời gian đến.
3- Làm tốt hơn nữa việc nhân điển hình tiên tiến làm tốt công tác dân vận,
xem đây là một nội dung hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Phát huy bản
tin hoạt động của các đoàn thể theo hướng mỗi kỳ phải có ít nhất 01 chuyên đề
về mô hình dân vận khéo của đoàn thể mình để trở thành nội dung trong sinh
hoạt hội, đoàn thể.
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Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Ban Dân vận Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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